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  اهداف کلی :
 هاي نسبتا پیشرفته آماري که در تحقیقات بهداشت محیط توانمند نمودن دانشجو در استفاده از برخی روش - 1
  ها با استفاده از جدول و نمودارهاي مناسببندي و نمایش آنآوري اطالعات پزشکی و بهداشتی، طبقهجمع - 2
 ها  و انواع متغیر spssآشنایی با فضاي نرم افزار  - 3
 هاهاي آمار توصیفی و تحلیلی و جایگاه استفاده از آنآشنایی با  انواع روش -4
     spssهاي آماري در اجرا نمودن  انواع روش -5
  هاي نرم افزارتحلیل نمودن خروجی - 6

  اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي اهداف کلی، به اهداف اختصاصی زیر دست یابند :
  .نماید آمار را در علوم پزشکی و بهداشت بیان علم کاربرد و اهمیت -1
  گیري را بیان نماید.هاي اندازهتعریف انوع متغیرها و انواع مقیاس -2
 .نماید ذخیره Excel و SPSS فرمت با وارد، SPSS افزار نرم در را ها داده -3
 .نماید فراخوانی SPSS افزار نرم در در را Excel و SPSS فرمت با هاي فایل -4
 ,Cut, Copy, Paste, Value label دستوراتی چون طریق از را هامتغیر مرورگر و هامرورگرداده در نیاز مورد تغییرات -5

Variable Label, Insert Variable, Insert cases, Select cases نماید اعمال. 
 .بسازد قبلی متغیرهاي اساس بر و جدید متغیر مناسبی دستورات با -6
 .نماید کدبندي ،جدید بنديدسته در را موجود متفیرهاي مناسبی دستورات با -7
 .نماید توصیف پراکندگی و مرکزي مهم هايشاخص و نمودارها جداول، طریق از را هاداده مناسبی دستوراتبا  -8
 دهد. شرح را P-value و آزمون توان دوم، و اول نوع مفهوم خطاهاي -9

 برابري و وابسته جامعه دو در صفت یک میانگین برابري مستقل، جامعه دو در صفت میانگین یک برابري هاي فرضیه بتوانند -10
 مناسب تایید یا رد نماید. آماري هايآزمونها و انتخاب با بررسی پیش فرض را در بیش از دو جامعه مستقل را  صفتمیانگین یک 

 .نماید آزمون را کیفی متغیر دو استقالل فرضیه مناسبی آزمون از استفاده با -11
 را براي بررسی اثرات اصلی و اثرات متقابل استفاده نماید. آنالیز واریانس دو طرفهبتواند آزمون  -12
 .بداند و بتواند در نرم افزار اجرا کند را آنها کاربرد موارد و انها تفاوت رگرسیون خطی، و همبستگی مفهوم -13
 .مفهوم رگرسیون لجستیک و کاربرد آن را بداند و بتواند در نرم افزار اجرا کند-14

 بحث گروهی، نمایش عملی، پرسش و پاسخ روش تدریس : سخنرانی، 

  سیاست ها و قوانین کالس :
  . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

  وظایف و تکالیف دانشجو :
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1



  مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت .2
 .انجام تمرین هاي تعیین شده3

  )20روش ارزشیابی دانشجو : (نمره از 
  آزمون کتبی و عملی میان ترم و پایان ترم - 1
  میزان مشارکت در کالس    - 2
  رعایت نظم و انظباط و اخالق در کالس - 3
   انجام پروژه پایان ترم  -4

 تاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

  منابع مطالعه 
 انتشارات پژواك علم آریا، ،spssهاي علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار آنالیز آماري در پژوهش،علی چهرئی و همکاران - 1

  1390چاپ دوم
  1379، مرکز نشر دانشگاهی ،مترجم علی عمیدي،جلد اول و دوم،اصول آمارزیستی،برناردروسنر- 2

 

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

روشهاي آماري و انوع متغیرها ، معرفی  مرور کلی انواع 10-12 جلسه اول 1
و کاربرد آن، توضیح کامل دو شیت    spssکلی نرم افزار 

data view , variable view 

 زهرا مهربخش

 زهرا مهربخش به همراه یک مثال ها به نرم افزار ورود دادهنحوه  10-12 جلسه دوم 2

( میانگین، میانه، هاي مرکزي و پراکندگیمحاسبه شاخص   جلسه سوم  
ها و ها دهکواریانس، انحراف معیار، صدك

  ها)چارك

  

به تفکیک چند زیر  آماريهاي محاسبه شاخص 10-12 جلسه چهارم 3
  مقایسه میانگین )گروه(جداسازي و 

 Select cases, Split fileدستورهاي 

 زهرا مهربخش

محاسبه ،  (کدبندي کردن)گروه بندي کردن مشاهدات 10-12 جلسه پنجم 4
جدول توزیع فراوانی وانجام  عملیات ریاضی بر روي تک 

  ) compute(دستور  تک مشاهدات

 زهرا مهربخش

  p-value آزمون فرض و مفهوم 10-12 جلسه ششم 5
  مقایسه توزیع متغیر پاسخ با توزیع نرمال

  مقایسه میانگین یک متغیر کمی با یک مقدار خاص

 زهرا مهربخش

مقایسه میانگین یک متغیر کمی در دو جامعه مستقل  10-12 جلسه هفتم 6
مستقل و بررسی شرایط آزمون تی  tآزمون  توسط 

 مستقل و آزمون من ویتنی

 زهرا مهربخش

مقایسه میانگین یک متغیر کمی در بیش از دو گروه   10-12 هشتمجلسه  7
 ) (Anovaمستقل  با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس

   بررسی شرایط آزمون تجزیه و تحلیل واریانسو 

 زهرا مهربخش

بعد از معنی دار شدن آزمون  معرفی آزمون هاي تعقیبی 10-12 جلسه نهم 8
ها و آزمون کراسکال و کاربرد آن تجزیه و تحلیل واریانس

 زهرا مهربخش



 والیس
مقایسه میانگین یک متغیر کمی در دو جامعه وابسته  10-12 جلسه دهم 9

زوجی و بررسی شرایط آزمون تی زوجی  tآزمون  توسط 
 و آزمون ویلکاکسون

 زهرا مهربخش

 زهرا مهربخش آزمون میان ترم کتبی و عملی 10-12 جلسه یازدهم 10
 زهرا مهربخش آزمون کاي دو ، و جداول توافقی، فاصله اطمینان 10-12 جلسه دوازدهم 11
، آنالیز واریانس دو آنالیز واریانس دو طرفه بدون تکرار 10-12 جلسه سیزدهم 12

 طرفه با تکرار
 زهرا مهربخش

نمودار پراکنش و همبستگی خطی و معرفی دو مدل  10-12 جلسه چهاردهم 13
 و لجستیک  رگرسیونی خطی

 زهرا مهربخش

بررسی پیش فرض هاي مدل رگرسیون خطی  و برازش  10-12 جلسه پانزدهم 14
 رگرسیون خطی ساده و چندگانه

 زهرا مهربخش

 زهرا مهربخش برازش مدل رگرسیون لجستیک 10-12 شانزدهم جلسه  15
  

  

  

  


